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A Semana da Juventude 2021, promovida pelo grupo Jovens 
com Cristo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia, acontecerá do dia 19 a 24 de julho, às 19h. 
O encerramento, 25, será com uma tarde de oração a partir 
das 16h.

Com o tema “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim 
do mundo” (Mt 28, 20b), o evento será on-line por causa das 
medidas de distanciamento social. Os interessados podem 
conferir as transmissões ao vivo pelo Instagram do Jovens 
com Cristo (@jovensnsp) ou pelos perfis do Facebook de Cal 
Duarte, um dos coordenadores, e Fernando Babu.

O intuito da Semana da Juventude é que os participantes 
possam se aprofundar no relacionamento com Deus e con-
templar Suas ações em todos os momentos, mas principal-
mente nesse difícil tempo de pandemia, na certeza que o Pai 
não abandona.

                                                                             Continuação na página 6   
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Antonio Machado de Oliveira
Via WhatsApp
Minha esposa foi alcoólatra entre 
2008 e 2016, até que eu comecei a 
dar para ela beber todos os dias a 
água abençoada. Em 2016 ela lar-
gou as bebidas e nos dias de hoje 
está alegre e satisfeita, tomando 
remédio controlado.

Rosana dos Santos Reis 
Pedro Leopoldo – MG
Este testemunho é sobre a graça da 
cura de uma labirintite. Alguns dias 
após o início da quarentena de São 
Miguel e o Terço do Preciosíssimo 
Sangue de Jesus, o senhor falou de 
uma mulher com crise de labirin-
tite há mais de dois meses e que 
estava sendo curada. Tomei posse 
da bênção e não sinto mais nada. 
Obrigada, Padre Alberto, por suas 
orações e também ao Programa 
Encontro com Cristo.

Sandra Regina Moller 
Monte Mor – SP
Minha irmã ficou desempregada 
durante muito tempo e foi um pe-
ríodo difícil. Ela tinha prestado um 
concurso bem complicado na cidade 
de Indaiatuba. Pela graça de Deus, 
ela foi aprovada e está trabalhando, 
para a honra e glória do Senhor.

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Isabela Reis - Administração: 
André Matias Redação e Administra-
ção: Largo da Matriz de Nossa  Senho-
ra dos Prazeres, S/N, Itapecerica da 
Serra - SP

Missas: De terça a sábado ao 12h;
Sábado: 17h e 19h;
Domingo: 8h, 10h, 12h, 17h e às 19h

Missa dedicada ao Sagrado Coração:
Primeira sexta-feira de cada mês,           
ao 12h.

Terço: Suspenso por conta da pandemia.

Grupo de Oração: Suspenso por conta 
da pandemia.

Horário para confissões: Suspenso por 
conta da pandemia.

Funcionamento da Secretaria 
Paroquial:
Segunda à sexta-feira das 11h às 16 
Sábado das 9h às 13h

Telefone para informações:
(11) 4666-1339 ou (11) 4666-3988.

Há mais de 35 anos evangelizo atra-
vés dos meios de comunicação. Come-
cei no rádio, depois veio a televisão e 
agora a internet. Sempre tive pessoas 
generosas ao meu lado, que dedica-
ram suas orações e doações para tor-
nar realidade a nossa missão de levar 
tantas pessoas a ter um real ENCON-
TRO COM CRISTO.

O maior milagre em nossa vida é vi-
ver os ensinamentos de Cristo e ter 
nossa vida transformada. Com Ele, 
podemos realizar obras maravilhosas 
em prol de nossas famílias, de nossos 
irmãos e irmãs. Essa é a nossa missão 
e por isso eu não me canso de traba-
lhar pela evangelização. 

Cada vez mais o mundo digital faz 
parte do nosso cotidiano. A internet é 
uma realidade sem volta. Milhões de 
pessoas em todo o mundo transmi-
tem e recebem informações de todos 
os estilos. Como não poderia ser dife-
rente, eu me preocupei em dar passos 
importantes nesse sentido e, todos 
os dias, posto conteúdos evangeliza-
dores em meus canais no Facebook 

“Em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará tam-
bém as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou 

para junto do Pai.” (João 14, 12).

– com mais de 1, 5 milhões de segui-
dores –, Youtube, Instagram e Twitter.

Por isso, quero te dizer que todos os 
dias, a qualquer hora, podemos estar 
juntos, conectados pela fé através das 
redes sociais. Eu tenho um sonho e 
gostaria de compartilhar com você: 
podemos ter o nosso canal exclusi-
vo de comunicação digital “Encontro 
com Cristo”. O que acha? Podemos 
sonhar juntos? Seriam 24 horas, to-
dos os dias, com mensagens de Cristo, 
muita música católica e vídeos de for-
mação catequética.

Chegou a hora da nossa missão cres-
cer além das fronteiras. O mundo pre-
cisa receber as graças que emanam 
do Coração Misericordioso de Jesus. 
Portanto, nesse mês de julho, partici-
pe generosamente e divulgue os nos-
sos canais nas redes sociais para que 
mais pessoas sejam restauradas atra-
vés da pregação da Palavra que cura, 
salva e liberta.

Deus te abençoe, os anjos te prote-
jam e Salve Maria!

Testemunhos
Vidas Transformadas 



esportivos, de lazer e entretenimento. É aceita em 
qualquer entidade, pública ou particular, que faz 
cobrança de ingresso.

O ID Jovem também poderá ser usado nos siste-
mas interestaduais de transporte rodoviário, fer-
roviário e aquaviário.

Para aproveitar os benefícios, basta apresentar 
a carteira impressa ou no celular, junto com do-
cumento de identificação com foto, nos pontos de 
venda de ingressos ou guichês de passagens.

Serviço

Cadastro Único – Itapecerica da Serra

Endereço: Rua Treze de Maio, 100, Centro - Ita-
pecerica da Serra / SP (Prédio do PAT)

E-mail: cadastrounico@itapecerica.sp.gov.br

Telefone: (11) 4667-4612

Desde 1º de julho, a prefeitura de Itapecerica 
da Serra começou a cadastrar moradores para o 
ID Jovem. Com isso, os munícipes terão acesso a 
meia entrada em eventos artístico-culturais, es-
portivos e gratuidade ou desconto no transporte 
coletivo interestadual.

Jovens de 15 a 29 anos, com renda familiar men-
sal de até dois salários mínimos e inscritos no 
Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), 
estão aptos ao benefício.

Para solicitar, é necessário que o CadÚnico esteja 
atualizado e que o Número de Identificação Social 
(NIS) esteja em mãos. Nome completo, nome da 
mãe e data de nascimento também são pedidos. 
Feito isso, o ID Jovem já estará disponível para im-
pressão ou no formato digital pelo aplicativo oficial.

A carteira poderá ser utilizada em cinemas, cine-
clubes e teatros, espetáculos musicais, circenses 
e de artes cênicas, bem como eventos educativos, 
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Santa Gemma Galgani nasceu no dia 12 de mar-
ço de 1878, na província de Lucca, na Itália. Desde 
criança, manifestava o desejo de oração. Por cau-
sa da morte precoce da mãe, seu pai a deixou sob 
os cuidados do semi-internato das Irmãs de Santa 
Zita. Aos 9 anos, recebeu a primeira comunhão.

O pai de Gemma faleceu quando ela era uma 
moça de 19 anos. Os gestores dos negócios da fa-
mília não souberam administrar o dinheiro e per-
deram tudo. Ela e seus irmãos, então, ficaram em 
condições de pobreza.

Gemma também desenvolveu uma séria doença 
na coluna e contraiu meningite. Em pouco tempo, 
seus braços e pernas começavam a paralisar. Foi 
por causa disso que ela se apegou a São Gabriel 
Possenti de Nossa Senhora das Dores e passou a 
vê-lo sempre perto de sua cama.

Certa noite, quando tinha certeza que a morte 
se aproximava, Gemma ouviu o terço se mexendo 
– era o santo. São Gabriel Possenti pediu que ela 
fizesse uma novena em honra ao Santíssimo Co-
ração de Jesus para ser curada. No final dos nove 
dias, estava de pé.

Gemma queria se entregar à vida religiosa, mas o 
Senhor tinha outros planos. Um dia, quando pen-
sava justamente sobre isso, ela se opôs a orar e 
entrou em um súbito êxtase, sentindo muito pe-
sar por seus pecados. Foi então que viu a Virgem 
Maria, que lhe disse: “Meu filho Jesus te ama sem 
medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma 

Mãe para ti. Serás uma verdadeira filha”.

Jesus apareceu para Gemma com suas chagas em 
fogo, que logo alcançaram suas mãos, pés e cora-
ção. Ela ficou na mesma posição por várias horas 
e, quando tudo acabou, caiu de joelhos. Agora ti-
nha dolorosos estigmas nas áreas atingidas.

Em 1902, ela se ofereceu a Deus como vítima 
pela salvação de almas. Logo em seguida, ficou 
muito doente. Seu estômago não aceitava nenhum 
tipo de alimento e, não muito tarde, começou a ex-
pelir sangue.

Com isso, sua alma estava em um imenso mo-
mento de aridez espiritual, atacada pelo próprio 
demônio. Ele queria convencê-la que Deus havia a 
abandonado e, porque Gemma não acreditava nis-
so, a agredia fisicamente.

Sem forças, no dia 11 de abril de 1903, pediu o vi-
ático: “Eu não procuro mais nada; sacrifiquei tudo 
e todos a Deus; agora eu me preparo para morrer. 
Agora é mesmo verdade que não me resta mais 
nada, Jesus. Eu recomendo a minha pobre alma a 
Ti... Jesus!” Deu seu último suspiro aos 25 anos.

Gemma Galgani foi a primeira santa do século XX. 
Sua figura mística e intensa experiência espiritual 
fizeram com que o Papa Pio XII a chamasse de “es-
trela” do seu pontificado. Seu culto também deu 
origem à Congregação Missionária das Irmãs de 
Santa Gemma.

Fonte: Aliança de Misericórdia
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Intenção

A amizade social (Universal).

Rezemos para que, nas situações de conflitos sociais, 
económicos e políticos, sejamos artífices corajosos e 
apaixonados do diálogo e da amizade.

Reflexão

Na sua última Encíclica, Fratelli tutti, o Santo Pa-
dre une dois conceitos: a fraternidade humana, 
como um apelo à tomada de consciência de que 
qualquer pessoa é um irmão, filho amado de Deus, 
independentemente do seu credo ou cultura; e a 
amizade social, que apresenta como pressuposto 
que o outro é amigo. Bem sabemos que a amizade 
é um caminho a percorrer nos dois sentidos – é um 
encontro gerador de paz e unidade. 

Papa Francisco explica o que pretende apontar 
com a amizade social: “O amor que se estende 
para além das fronteiras está na base daquilo que 
chamamos «amizade social» em cada cidade ou 
em cada país. Se for genuína, esta amizade social 
dentro duma sociedade é condição para possibi-
litar uma verdadeira abertura universal. Não se 
trata daquele falso universalismo de quem pre-
cisa viajar constantemente porque não suporta 
nem ama o próprio povo. Quem olha para a sua 
gente com desprezo, estabelece na própria socie-
dade categorias de primeira e segunda classe, de 
pessoas com mais ou menos dignidade e direitos. 
Deste modo, nega que haja espaço para todos” 
(Fratelli tutti, n. 99).

Que neste mês possamos abrir o nosso coração, 
a oração e a nossa ação à experiência de ver no 
outro um amigo e, com ele, começar um caminho 
que o faça ter lugar na vida de todos os dias. O que 
faríamos pelos nossos amigos, podemos fazer por 
todos: esta é uma grande e preciosa intuição.

Oração
Deus, meu Pai
e Pai de todos.
Agradeço-te o me teres dado irmãos e irmãs
que partilham comigo o caminho da vida.
Muitas vezes, o meu olhar egoísta
vê o outro como um obstáculo ou um incómodo,
e não como um caminho para te amar e servir.
Ajuda-me a reconhecer no rosto de cada pessoa
um irmão e uma irmã
digno de ser respeitado, amado
e promovido na sua dignidade.
Dá-me um coração de Filho,
como o teu Filho Jesus.
Pai-Nosso...

Desafios

- Valorizar e acolher a diferença, evitando a tenta-
ção de olhar o outro a partir do meu paradigma, da 
minha cultura, com preconceito, mas vendo nele um 
filho amado de Deus.

- Dialogar com sinceridade e caridade, encontran-
do aqui o caminho para uma convivência pacífica, 
que não me rouba a identidade, mas que também 
respeita a identidade do outro.

- Sentir com o outro, desenvolvendo uma atitude 
de compaixão para com o que o outro vive, as suas 
alegrias, desejos, anseios, dificuldades, e fazer-me 
próximo, como o Bom Samaritano.

- Cultivar a amizade, dedicando tempo e espaço no 
coração às pessoas com que nutro relações de ami-
zade, valorizando o dom da estima, da partilha e da 
comunhão fraternas.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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A Semana da Juventude contará com a presença 
de alguns pregadores que transmitirão palavras 
de amor, fé e libertação.

Claudião Lokão é pregador e missionário da 
Comunidade Católica Colo de Deus. Fruto do TLC, 
tem um poderoso testemunho de cura em relação 
ao vício do álcool e drogas.

Edinho Santos é pregador da paróquia Nossa Se-
nhora do Paraíso, em Paraisópolis, e participa do 
Grupo de Oração Missionário Nova Chama.

Casado e vindo do TLC, Edson Ferreira é prega-
dor e missionário da Comunidade Eucarística Voz 
dos Pobres. Teve sua primeira experiência com 
Deus em 2005.

Marinês Pimenta atua como pregadora e inter-

cessora da Diocese de Campo Limpo e participa 
da Catequese de Perseverança com adolescentes. 
Há 25 anos faz parte do grupo de oração Renas-
cer em Cristo.  

A história de Rafael Anjos com Deus tem mais de 
15 anos. Ele é pregador do Santuário Nossa Senho-
ra dos Prazeres e já contribuiu para a Missão HRA 
(Homens Renovados para Adorar) e da coordena-
ção do TLC.

Rone Vaz se converteu em 1996 e desde então 
vem trabalhando para a Igreja. Participa das ati-
vidades do Santuário Nossa Senhora dos Praze-
res, como o Ministério Novo Pentecostes, no gru-
po de oração.

Com seu primeiro encontro com Jesus em 2003, 

Serginho Andrade vem, desde então, dedicando a 
vida ao Senhor. É membro da Missão Santa Cruz e 
da comunidade de evangelização Crescer no Amor, 
ambos em Embu das Artes. 

Continuação Semana da Juventude 2021

Jovens com Cristo

Cal Duarte 

Fernando Babu 

https://www.facebook.com/cal.duarte.3
https://www.facebook.com/fernando.costazeferino%20
https://www.instagram.com/jovensnsp/
https://www.instagram.com/jovensnsp/
https://www.instagram.com/jovensnsp/
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O tema escolhido para a Semana Nacional da Fa-
mília 2021 é “Alegria do amor na família”, em refe-
rência à exortação apostólica Amoris Laetitia, do 
Papa Francisco.

No contexto do Mês Vocacional, celebrado no 
Brasil em agosto, a Semana Nacional da Família é 
realizada na segunda semana, com início no Dia 
dos Pais. No Santuário acontecerá do dia 11 a13 
de agosto.

No dia 11 (quarta-feira), a Missa da Família será 
celebrada pelo Padre Alberto Gambarini. Na quin-
ta-feira, 12, acontecerá uma palestra com o Padre 
Wilson Neto. Já na sexta-feira, 13, o evento fica por 
conta de Alberto Carneiro.

A Semana da Família será transmitida ao vivo, to-
dos os dias às 20h, pelo perfil oficial do Padre Al-

berto Gambarini e também pelo YouTube no canal 
Encontro com Cristo.

Com a escolha do tema “Alegria do amor na fa-
mília“, a intenção é celebrar o Ano Família Amoris 
Laetitia, iniciado no dia de São José (19 de março), 
convocado com o objetivo de marcar os cinco anos 
da exortação apostólica do Papa Francisco fruto de 
dois sínodos sobre a família. 

De acordo com o assessor da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e secre-
tário executivo da Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar (CNPF), padre Crispim Guimarães, a Se-
mana Nacional da Família será um instrumento 
valioso e colaborativo para fazer as pessoas expe-
rimentarem “que o Evangelho da família é alegria 
que enche o coração e a vida inteira”, assim como 
a proposta do Papa Francisco para o Ano Família 

Amoris Laetitia, que pretende chegar a todas as 
famílias do mundo, por meio de várias atividades 
de caráter espiritual, pastoral e cultural, a serem 
realizadas nas dioceses, paróquias, universidades, 
no contexto dos movimentos eclesiais e das asso-
ciações familiares.

O bispo de Rio Grande (RS) e presidente da Co-
missão para a Vida e a Família da CNBB, dom 
Ricardo Hoepers, ressalta a alegria presente no 
tema, “Alegria do amor na família” e no lema, “Dá 
e recebe, e alegra a ti mesmo”: “Queremos falar 
de uma alegria que brota do coração de cada lar 
cristão, como fruto do fortalecimento dos víncu-
los conjugais que unem os filhos e vencem juntos 
obstáculos e as crises porque foram sustentados 
pela fé. Somente um verdadeiro amor pode trazer 
a alegria que vem de Deus “.



A Pastoral da Saúde da Diocese de Campo Lim-
po, junto com o projeto Unidos pelo Sangue, fará 
seu primeiro Mutirão de Doação de Sangue nos 
dias 12 e 13 de julho, na Catedral Santuário Sa-
grada Família, no Jardim Bom Refúgio, zona sul 
de São Paulo. A coleta ficará por conta do Hemo-
centro São Lucas.

O intuito da ação é reabastecer os bancos de san-
gue que vêm sofrendo queda com a pandemia de 
coronavírus. Em 2020, de acordo com dados do 
HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual) de 
São Paulo, as doações caíram entre 15% e 20% em 
relação a 2019.

A doação de sangue de uma única pessoa pode 
salvar até quatro vidas, e serve para o tratamento 
de acidentes e doenças, como a própria covid-19.

Para participar do Mutirão de Doação de 
Sangue da Diocese de Campo Limpo, basta                                  
clicar no link         e preencher o formulário de 
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inscrição. As doações serão feitas sob agenda-
mento para evitar aglomerações.

Os doadores devem seguir algumas exigências 
para doar sangue:

• Idade entre 16 e 59 anos (menores de idade 
devem ser acompanhados por um responsável)

• Ter mais de 50 kg

• Estar alimentado e descansado

Nos mesmos dias do mutirão, alimentos, agasa-
lhos e cobertores também serão arrecadados para 
pessoas em situação de rua.

Data: 12 e 13 de julho de 2021

Local: Catedral Santuário Sagrada Família – Rua 
Campina Grande, 400 – Jardim Bom Refúgio, SP

Link para agendamento: 

Mais informações: (11) 94752-9491
clicar aqui

clique aqui

https://forms.gle/eESxN6BxptFG1VvD6
https://forms.gle/eESxN6BxptFG1VvD6


julho 2021  -   O Católico  I  09

Por causa do dia Dia de São Joaquim e Santa Ana, 
avós de Jesus e ambos comemorados no mesmo 
dia, o Dia dos Avós, no Brasil, é celebrado em 26 
de julho.

A data surgiu em Portugal com o intuito de home-
nagear e agradecer todo o amor e dedicação que os 
avós têm com seus netos.

O Papa Francisco instituiu o primeiro Dia Mundial 
dos Avós, para celebração em todos os países pela 
comunidade católica, no dia 25. Inspirado do Evan-
gelho de São Mateus, o tema deste ano é “Eu estou 
contigo todos os dias” (Mt 28, 20).

De acordo com o pontífice, a temática representa a 
presença dos avós na vida familiar e a proximidade 
do Senhor e da Igreja na vida de cada idoso – princi-
palmente no difícil momento de pandemia.

Esta é uma abordagem comum do papa, que sem-
pre pede que as pessoas valorizem e respeitem os 
mais velhos como fontes de sabedoria e inegável 
experiência.

“’Eu estou contigo todos os dias’ é também uma 
promessa de proximidade e de esperança de que 
jovens e idosos possam entender-se mutuamente”, 
disse um comunicado de imprensa do Vaticano.



maneira intensa e incondicional.

Acredite: milagres acontecem!

Cura das Enfermidades

Deus quer tirar seus filhos da escuridão e 
usa de seu misericordioso amor para curar 
feridas – estejam elas no corpo, mente, co-
ração ou espírito daqueles que sofrem.

Viver com Deus é viver em plenitude e fe-
licidade, e é exatamente sobre isso que este 
livro trata: o conforto das bênçãos do Pai 
para qualquer tipo de enfermidade.

A cura, no final das contas, só depende 
de sua fé.

Para adquirir esse e outros produtos da 
Loja Encontro com Cristo, visite nosso      
site                                         ou ligue para o nú-
mero (11) 4667-4353 de segunda à sexta, 
das 8h às 18h.
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Desde o começo da pandemia no Bra-
sil, em março de 2020, padre Alberto 
Gambarini iniciou o projeto Evange-
lho do Dia com o intuito de levar os 
ensinamentos do Senhor a todos os 
fiéis de maneira prática e rápida.

São vídeos diários e curtos – de até 
10 minutos de duração – em que o pá-
roco do Santuário Nossa Senhora dos 
Prazeres procura explicar o Evange-
lho de cada dia, sempre tratando tudo 
de forma clara e objetiva.

Esses conteúdos podem ser encon-

O kit do mês de julho é completamente 
dedicado às maravilhas que Deus pode 
fazer, operando verdadeiros milagres 
para curar enfermidades físicas, emocio-
nais e psicológicas.

O Tempo dos Milagres

Neste livro, Padre Alberto Gambarini 
relata incríveis milagres que já presen-
ciou no passado, bem como testemu-
nhos recentes que evidenciam a realida-
de viva e ativa de Deus.

Não importa o momento, o Senhor é 
sempre o mesmo. Um milagre aconte-
cerá em qualquer lugar que haja alguém 
que acredite em Seu grandiosíssimo po-
der. Este, certamente, é um dos elemen-
tos mais belos da Igreja.

Falar sobre milagres é o mesmo que 
atestar a fé em Deus – que nos ama de 

trados nas contas oficiais do padre nas 
redes sociais, no YouTube, Instagram e 
Facebook.

Além disso, também é possível rece-
ber o Evangelho do Dia no WhatsApp. 
Basta mandar uma mensagem para o 
número (11) 95771-2329 e fazer sua 
solicitação.

Desta forma, você fica pertinho de 
Deus com palavras de amor, sabedora, 
cura e libertação com apenas alguns 
cliques no seu celular.

clicando aqui

https://www.lojaencontrocomcristo.com.br/produto/32000/promocao-e-tempo-de-cura-e-milagres.html
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No dia 4 de julho, o Santuário de Nossa Senho-
ra dos Prazeres e Divina Misericórdia realizou o 
Arraiá Solidário de São Pedro e São Paulo, arreca-
dando cerca de 1 tonelada de alimentos.

As doações foram feitas por pessoas que passa-
vam de carro no sistema drive-thru no largo da 
Matriz, em frente ao Santuário. 

Durante todo o evento, das 8h às 13h, o Padre 
Alexandre Matias abençoou os fiéis que estavam 

presentes. Os participantes também receberam 
algodão doce de graça.

Todas as doações serão encaminhadas aos pro-
jetos sociais administrados pelo Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Ita-
pecerica da Serra, da Associação Promocional 
Nossa Senhora dos Prazeres e também da Pas-
toral Familiar.
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Não deixe de fazer sua colaboração com o dízimo 
e oferta, no valor que puder. O Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia pre-
cisa da sua colaboração.

“Queridos filhos e filhas espirituais da Paróquia-
-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia, estamos atravessando um momen-
to difícil na vida pessoal, no Brasil, no mundo, e 
também em nossa Paróquia. Não podemos parar 
a pregação do evangelho e nem a celebração dos 
sacramentos. Como pai espiritual e amigo, peço a 
todos os paroquianos, e a quem também desejar: 

Continue colaborando, com quanto você puder, 
com sua oferta e dízimo, sem sair de sua casa”.

Veja abaixo como você pode colaborar:

Transferência Bancária

 
Banco Bradesco S/A
Agência: 1464-8
Conta Corrente: 34350-1
CNPJ: 61.378.766/0003-60
Favor: PARÓQUIA N. SRA DOS PRAZERES

Clique aqui

https://www.nossasenhoradosprazeres.com.br/dizimos-e-ofertas/

